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Intraplast -A
®

Ekspansionsmiddel til cementmørtel

Construction

Anvendelsesområder Intraplast-A anvendes som et tilsætningsstof i cementmørtel, hvor der er ønske om
en ekspansion i mørtlen.
Velegnet til:

Injiceringsmørtel

Tætningsmørtel omkring rørgennemføringer

Udfyldning af mindre hulrum i beton, klipper, murværk m.v.

understøbningsmørtel

Produktbeskrivelse

Intraplast-A er et lysegråt pulver, baseret på aluminium.
•
•

Egenskaber

Virker ekspanderende
Virker plastificerende og luftindførende

Produktdata
Tekniske data

Aktive komponenter:

Aluminium

Tørstofindhold:

~100%

Rumvægt (løst lejret):

0,7 kg/l

Kloridindhold:

~0%

pH-værdi:

-

Farve:

Lys grå

Hovedvirkninger:

Ekspanderende, plastificerende,
luftindblandende

Bivirkninger:

Retarderende

Udførelse
Dosering

Intraplast-A doseres i mængder på 0,3 - 1,0% af cementvægten og tilsættes
tørblandingen af cement og sand inden vandtilsætning.
Mørtlen blandes grundigt.
Den færdig mørtel skal være forbrugt senest 30 minutter efter vandtilsætningen.
Omrøring af mørtlen anbefales i hele brugsperioden.

Opbevaring

Skal opbevares tillukket.
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Intraplast-A forsinker afbindingen (retarderende).
Ved 20ºC begynder mørtlen at ekspandere efter ca. 15 minutter fra
vandtilsætningstidspunktet og afsluttes 1-1½ time senere. Ved lavere temperaturer
foregår ekspansionen langsommere.

Efterbehandling

Det er vigtigt for al beton at reglerne for god betonpraksis overholdes. Især er det
vigtigt at betonen beskyttes mod udtørring så tidligt som muligt ved tildækning med
plastfolie eller påsprøjtning af egnet curing-compound. Valg af metode til
beskyttelse mod udtørring bør ske med hensyntagen til eventuel senere
overfladebehandling.

Sikkerhed

Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer, men
leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på frivillig basis og kan rekvireres.

Construction

Generelle bemærkninger

Bemærk:
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for
Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk
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